
Onze theatertechnicus Mathijs Rep bezorgde deze week

één van de eerste boekenpakketten bij een OBA-lid. Zij

is één van de 13.000 OBA-leden die 67 jaar of ouder is. 

 

OBA in tijden van Corona
De OBA is online wel open

“Er verandert niets, 
er kán niets

veranderen, wanneer
wij niet zelf
veranderen”

Hella S. Haasse

 

Ook in deze bizarre tijd werkt de OBA aan haar missie in

de stad. Gedwongen op andere manieren, maar met

onveranderde inzet. In deze tweewekelijkse berichtgeving

houden we u op de hoogte van onze ontdekkingstocht en

delen wij onze veranderende ideeën over bestaande en

nieuwe dienstverlening.

 

Vanuit acht OBA-locaties

worden oudere leden gebeld

en gevraagd of zij boeken

willen ontvangen. Dat levert

veel positieve reacties en

leuke bestellingen op! Zo liet

Teamleider in Zuid Frank

Hamdorff al weten dat een

94-jarige mevrouw

reikhalzend uitkijkt naar haar

pakketje filosofische en

religieuze boeken.

 

Plan C

 

Nu de OBA-locaties voorlopig

gesloten zijn voor het publiek,

bedienen we de stad met

alternatieve dienstverlening. 

Zo hebben we onze boekendienst

aan huis voor ouderen fors

uitgebreid. Daarnaast werken we

in samenwerking met de

Koninklijke Bibliotheek aan een

uitbreiding en vereenvoudiging

van het lenen van e-books.



De OBA-website wordt geüpdatet met diverse tips om online te

blijven oefenen. We organiseren online taalcafés om Nederlands

te blijven oefenen, bieden Taalmaatjes telefonische

spreekuren en webinars aan en faciliteren online kennisdeling

en uitwisseling met alle Amsterdamse partners op het gebied

van taal- en digitale vaardigheden over hoe om te gaan met

deze nieuwe situatie.

Extra hulp via webinars en livestreams
 

Mensen die aan hun taal- en digitale

vaardigheden willen werken, kunnen ondanks

de gesloten vestigingen bij de OBA terecht.

Het OBA Theater is

omgebouwd tot een

professionele studio.

Programma’s die in het

theater of OBA Forum

zouden plaatsvinden worden

opgenomen. Deze bieden

we vervolgens online aan het

publiek. Ook gaan we

experimenteren met het

livestreamen van

programma’s. De studio

wordt ook beschikbaar

gesteld aan andere

organisaties of bedrijven die

een opname willen maken.



 

Daarom is de digitale wegwijzer wijzer.amsterdam speciaal

gemaakt voor alle Amsterdammers die

online vanuit huis contact, hulp en informatie zoeken. Het

platform biedt betrouwbare ondersteuning bij digitale vragen

en is een initiatief van het Ontwerplab Digitale Stad; een

samenwerkingsverband van de OBA met de gemeente

Amsterdam, Cybersoek en ontwerpcollectief idiotēs.

Next is nu

Next is nu

De Coronacrisis maakt duidelijk hoe relatief makkelijk grote

delen van de samenleving digitaal verder kunnen. Helaas zien we

ook dat dit niet voor iedereen geldt. De digitale kloof wordt in

deze uitdagende tijd zichtbaarder dan ooit. Toegang tot internet

en informatie is ongelijk verdeeld. 

Met OBA Next willen we ook ten tijde van verregaande

digitalisering zorgen dat iedere Amsterdammer dezelfde

mogelijkheden en toegang tot kennis en informatie heeft.

https://wijzer.amsterdam/


 

Ondertussen gaat de transformatie van onze vestigingen

door. Zoals aan het Mercatorplein, waar de verbouw van de

vestiging gestaag vordert. Naar verwachting is het in juni af en

zouden we graag de deuren openen. 

Zie een impressie van deze mooie bibliotheek: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ILRAtBJ5QKA&t=11s

De waarde van samenkomst
 

Ondanks alle innovaties en digitale communicatiemogelijkheden

is voor velen het wegvallen van fysieke ontmoeting met de

ander, zowel privé als professioneel een gemis. Samenkomst

blijkt eens te meer van grote waarde voor het menselijk bestaan. 

 

We kijken er dan ook reikhalzend naar uit om onze vestigingen

weer te openen en ontmoeting voor alle Amsterdammers

mogelijk te maken. Intern zijn we aan puzzelen hoe we gefaseerd

in de ‘anderhalve meter samenleving’ onze vestigingen

toegankelijk kunnen maken.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ILRAtBJ5QKA&t=11s


OBA.NL/ONLINE

Sinds de sluiting worden de pagina's

Voorleestips voor ouders

en Tips voor poëzie

veel meer bezocht:

Website - OBA
sinds sluiting i.v.m. Corona

bezoekcijfers sinds
lancering op 14 maart:

 

40.679 weergaven

29.835 gebruikers

De pagina oba.nl/online is nieuw gelanceerd om de bezoeker

het digitale aanbod van de OBA op een aantrekkelijke manier

aan te bieden. Er is een opdeling gemaakt in aanbod voor

volwassenen, jeugd, basisvaardigehden en ouderen. 

oba.nl 
wordt met name
gevonden via: 

direct intypen

Google ads (SEA)

zoekmachines

nieuwsbrief

facebook

http://www.oba.nl/online


WIJZER.AMSTERDAM

Website - OBA
sinds sluiting i.v.m. Corona

Via de chatfunctie krijgen

bezoekers van dit platform

antwoord op uiteenlopende

vragen, bijv. over videobellen

en computerhulp.  

Op 7 april lanceerden we wijzer.amsterdam, een digitale

wegwijzer is bedoeld voor alle Amsterdammers die online vanuit

huis contact, hulp en informatie zoeken. Een initiatief van

Ontwerplab Digitale Stad, een samenwerking met gemeente

Amsterdam, OBA, Cybersoek en ontwerpcollectief idiotēs. 

De website is ontworpen
als een widget, die

eenvoudig op andere
websites geïntegreerd kan

worden. Hij wordt al
gedeeld op de sites van

de OBA en gemeente
Amsterdam.

 
 



WEBCARE

Webcare - OBA 
sinds sluiting i.v.m. Corona

In totaal kwamen 970 berichten binnen via Instagram, Twitter,

Facebook en WhatsApp. 238 berichten daarvan waren

'Coronagerelateerd'. 

In 90% van de gevallen

waarbij een vraag aan

ons gesteld is,

reageerden we 

binnen een uur.

onderwerpen
van de
berichten

indeling per
medium

vrag over
lidmaatschap



E-MAIL

E-mail - OBA
sinds sluiting i.v.m. Corona

tips voor 
jeugdleden

De openrate is

bovengemiddeld (35%)

en ook de clickrate ligt

boven het gemiddelde

van alle nieuwsbrieven

(rond 5,5%)

lees- en
luistertips

Doelgroepen die geïnformeerd zijn: 

 

OBA-jeugdleden: 53.404

Leef en Leer (vrijwilligers en organisaties): 1.588

Educatieve instellingen (VVE, PO, VO): 1.577 

Nieuwsbriefleden OBA: 57.630

Maakplaats 021: 502

 

 

 OBA School



Social media - OBA
sinds sluiting i.v.m. Corona

SOCIAL MEDIA

Instagram
Stories

 
"heeeel veel e-books

hoeveel denk je?"
 
51 volgers gaven hierop

het goede antwoord

Instagram: tassen inpakken om uit te delen aan kinderen

Twitter

Tips op Instagram voor studenten

Een video-advertentie op Facebook 

en Instagram wijst Amsterdammers 

op het digitale aanbod van de OBA. 

 

Resultaten tot nu toe: 

 

3.298 mensen bereikt 

233 mensen klikten op link 

 

De ad loopt door totdat we 

weer open gaan.


